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STOLARKA W PIGUŁCE: Okres dobrej koniunktury w stolarce

Branża stolarki odnotowała w lipcu długo oczekiwaną stabilizację, przez co oczekiwania względem sierpnia i września
były duże. Udało się je spełnić, a październik zapowiada się dla wielu przedsiębiorstw jeszcze lepiej – tak wynika z
badania kondycji firm z branży stolarki otworowej, przeprowadzanego przez Centrum Analiz Branżowych.

Aż 82 proc. menadżerów firm z branży stolarki odnotowało w swoich przedsiębiorstwach wzrosty sprzedaży we
wrześniu względem sierpnia 2020 r. Co warte podkreślenia, 14 proc. firm zadeklarowało wzrost na poziomie
przekraczającym aż 20 proc. W badanym okresie wzrosło o 2 pp. wykorzystanie mocy produkcyjnych i wyniosło 92
proc.
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Powrót do normalności
Aż 85 proc. firm deklaruje, że ich miesięczna sprzedaż po rozpoczęciu pandemii powróciła już do poziomu z
analogicznego okresu 2019 r. lub w ogóle nie mieli spadku sprzedaży w żadnym miesiącu tego roku. Ponadto 4 proc.
badanych menadżerów uważa, że sprzedaż powróci do „normalności” jeszcze w tym roku, a 11 proc. jest zdania, że
nastąpi to najwcześniej w 2021 r.
Październik na plusie?
Przewidywania badanych względem października również napawają optymizmem. Okazuje się bowiem, że ponad
połowa z nich spodziewa się wzrostów sprzedaży względem września, a 36 proc. prognozuje, że sprzedaż będzie
zbliżona do ubiegłego miesiąca.
Comiesięczne badanie koniunktury w branży stolarki prowadzone jest cyklicznie przez Centrum Analiz Branżowych.
Uczestnikami ankiety, ale też i odbiorcami nieodpłatnego Raportu „Kondycja firm branży stolarki otworowej w
Polsce” są menedżerowie, którzy dobrowolnie wypełnili ankietę informacyjną. Dostępna jest ona dla każdego w
serwisie ForumBranzowe.com.

Pozostałe wiadomości z branży:
Za nami Archiday - wielkie święto architektów, które odbyło się w dniach 12-16 października 2020 r. To seria spotkań
i wydarzeń kierowana do architektów, dekoratorów wnętrz oraz projektantów. W szóstą edycję tego wydarzenia, które
zgromadziło tysiące profesjonalistów, zaangażowane było równie Forum Branżowe, które z partnerami przedstawiło
temu środowisku zagadnienia związane ze stolarką. Więcej&hellip;
Alsecco szykuje wielkie inwestycje - planuje rozbudowę zakładu produkcyjnego oraz zwiększenie zatrudnienia. Firma
zakłada, że inwestycja pochłonie około 100 mln zł. Obecnie w nyskiej fabryce pracuje około 800 osób, a docelowo
zatrudnienie może sięgać ponoć aż 3 tys. osób! To niemal tyle ile dzisiaj zatrudnia Drutex, czy Fakro... Więcej&hellip;
Również Eko-Okna planują rozpoczęcie masowej rekrutacji pracowników. Według informacji cytowanych przez lokalne
media, Eko-Okna planują zatrudnić ponad tysiąc nowych pracowników do końca marca przyszłego roku. Również
dział sprzedaży szuka świeżych pracowników - z pewnością związane jest to z budowaniem nowego zespołu handlowego
po odejściu Michała Maciejewskiego, dyrektora handlowego, który przeszedł do wspomnianego wyżej Alsecco.
Więcej&hellip;
Jak skutecznie i szybko pomalować powierzchnie PCW, GRP i nie tylko? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie podczas
webinarium organizowanego przez firmę Teknos. Wydarzenie odbędzie się 26 października w godzinach 10:00-11:00.
Zobacz
Aluminium poddane procesowi anodowania staje się jeszcze atrakcyjniejsze pod względem swych właściwości. O tym,
jak przebiega proces uszczelniania i ochrony profili aluminiowych i jaki ma wpływ na finalne cechy produktu opowie
firma Hydro w swoim webinarium, które odbędzie się 29 października o godz. 13:00. Zobacz
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